
 

 

UCHWAŁA NR IV/112/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2019 r. 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Elbląg w 2019 roku, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Antoni Czyżyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2235



Załącznik do uchwały Nr IV/112/2019 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2019 roku 

§ 1. 1.  Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2019 w ramach 

Programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. 

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) PROGRAMIE – rozumie się przez to Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2019 roku. 

2) MIEŚCIE – rozumie się przez to Gminę Miasto Elbląg 

3) SCHRONISKU – rozumie się przez to schronisko dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233, 

będące własnością Gminy Miasto Elbląg, prowadzone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 

Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojano. 

Cele Programu 

§ 2. 1.  Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, 

3. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, 

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie promowania właściwych postaw wobec zwierząt bezdomnych. 

Zadania w ramach Programu 

§ 3. W ramach Programu MIASTO realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

7) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

8) plan znakowania psów na terenie MIASTA, 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

10) edukacja społeczeństwa w zakresie promowania właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

§ 4. MIASTO jest właścicielem schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233. 

SCHRONISKO przyjmuje bezdomne psy i koty, koty wolno żyjące wymagające pomocy weterynaryjnej, 

a także (w miarę posiadanych miejsc) psy i koty od właścicieli, którzy nie mogą sprawować nad nimi dalszej 

opieki. W SCHRONISKU zwierzęta mają zapewnione wyżywienie zgodne z potrzebami gatunku oraz opiekę 

weterynaryjną. Wszystkie zwierzęta są szczepione przeciwko wściekliźnie, a psy znakowane mikroczipami. 

Zwierzętami w SCHRONISKU opiekują się przeszkoleni opiekunowie zwierząt, lekarz weterynarii oraz 

wolontariusze. Wolontariusze oraz pracownicy SCHRONISKA wyprowadzają psy na spacery i zapewniają 

wszystkim zwierzętom bezpośredni kontakt z człowiekiem. Takie traktowanie zwierząt socjalizuje je, uczy 
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dobrych nawyków i przyjaznych zachowań wobec ludzi i innych zwierząt - zwiększa to w sposób istotny 

szanse tych zwierząt na adopcję. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

§ 5. 1.  Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami MIASTA podlegają stałemu 

odławianiu – zgłoszenia przyjmuje: 

1) Straż Miejska w Elblągu, 

2) Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

3) SCHRONISKO. 

3. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

4. Odławianie zwierząt domowych (psów i kotów) będzie realizowane przez SCHRONISKO w ramach 

funkcjonującego całodobowo pogotowia dla zwierząt. Odłowione zwierzęta będą przewożone do SCHRONISKA. 

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w § 12 ust. 1. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

§ 6. 1.  Zwierzęta przebywające w SCHRONISKU poddawane będą obligatoryjnie zabiegowi sterylizacji 

albo kastracji. 

2. W przypadkach zwierząt, które zgodnie ze wskazaniami schroniskowego lekarza weterynarii przed 

adopcją nie będą mogły zostać poddane temu zabiegowi ze względu na wiek lub stan zdrowia, właściciel 

otrzyma skierowanie na wykonanie zabiegu w późniejszym terminie. Zabiegi  wykonywane będą bezpłatnie dla 

właściciela zwierzęcia, w zakładzie leczniczym  dla zwierząt, z którym MIASTO zawarło umowę. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

§ 7. 1.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych będzie realizowane przez 

SCHRONISKO poprzez podejmowanie działań zachęcających do adopcji zwierząt m.in.: 

1) zamieszczanie na stronie internetowej SCHRONISKA i na portalach społecznościowych informacji 

o zwierzętach przeznaczonych do adopcji, 

2) współpracę z lokalnymi mediami, 

3) rozpowszechniane ulotek i plakatów, 

4) akcje, realizowane na terenie SCHRONISKA i na terenie MIASTA, informujące o działalności 

SCHRONISKA i zachęcające do adopcji zwierząt. 

2. Adopcją zwierząt ze SCHRONISKA zajmuje się biuro adopcji zwierząt. Jego zadaniem jest prowadzenie 

działań na rzecz adopcji zwierząt ze SCHRONISKA, pomoc osobom zainteresowanym adopcją w wybraniu 

zwierzęcia spełniającego oczekiwania i możliwości osoby adoptującej, udzielanie informacji na temat sposobu 

sprawowania opieki nad adoptowanym zwierzęciem. 

3. W przypadkach zwierząt trafiających do SCHRONISKA i oznakowanych SCHRONISKO będzie 

podejmowało próbę ustalenia dotychczasowego właściciela tych zwierząt na podstawie elektronicznej bazy 

danych (w przypadku zwierząt oznakowanych mikroczipem), informacji z oddziałów związków 

kynologicznych (w przypadku zwierząt oznakowanych tatuażem) albo na podstawie informacji umieszczonych 

na zawieszkach (jeżeli właściciel zaopatrzył zwierzę w zawieszkę). 

Usypianie ślepych miotów 

§ 8. 1.  Usypianie ślepych miotów wykonywane jest bezpłatnie w SCHRONISKU. 

2. Do schroniska mogą być dostarczone zwierzęta z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami 

MIASTA. 
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3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w SCHRONISKU. 

4. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w SCHRONISKU w celu przekazania ich do utylizacji. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt 

§ 9. 1.  Pomoc weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie MIASTA 

udzielana będzie całodobowo w „Przychodni Weterynaryjnej DOGTORZY Agnieszka Piotrowska, Wojciech 

Piotrowski s.c. z siedzibą w Elblągu, ul. Fromborska 2A”. 

2. Poszkodowane zwierzęta będą transportowane do tego zakładu przez SCHRONISKO, w którym 

funkcjonuje całodobowe pogotowie dla zwierząt. 

3. Zgłoszenia o zwierzętach poszkodowanych w zdarzeniach drogowych przyjmowane będą całodobowo przez: 

1) SCHRONISKO, 

2) dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

§ 10. 1.  Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami 

MIASTA realizuje się przy współpracy MIASTA z organizacjami społecznymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt na podstawie zawartych umów. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) Tworzenie bezpiecznych miejsc schronienia dla kotów wolno żyjących: 

MIASTO zapewni co najmniej 5 domków dla kotów. Domki zostaną przekazane w użytkowanie 

organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Podstawą do 

przekazania domków będzie przedłożona przez organizację zgoda właściciela terenu na ustawienie 

domku oraz zobowiązanie karmiciela kotów do dbania o domek i sprawowanie opieki nad 

przebywającymi w nim kotami. 

2) Nie dopuszczanie do nadmiernego wzrostu populacji kotów wolno żyjących: 

Zadanie realizowane będzie przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt. Organizacje, wybierane przez MIASTO w drodze konkursu przeprowadzonego w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, otrzymają dotację ze środków budżetu miejskiego 

przeznaczoną na wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących. 

3) Dokarmianie kotów wolno żyjących: 

Zadanie realizowane będzie przez MIASTO w okresie zimowym. MIASTO zakupi karmę dla kotów 

i przekaże ją organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Karma wydawana będzie przez organizacje karmicielom kotów wolno żyjących, którzy są członkami 

lub współpracują z tą organizacją. 

4) Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym lub chorym kotom wolno żyjącym: 

a) Pomoc weterynaryjna rannym lub chorym kotom wolno żyjącym udzielana będzie w następujący sposób: 

- w przypadkach zdarzeń drogowych - całodobowo przez „Przychodnię Weterynaryjną DOGTORZY 

Agnieszka Piotrowska, Wojciech Piotrowski s.c. z siedzibą w Elblągu, ul. Fromborska 2A, 

- w pozostałych przypadkach - przez SCHRONISKO. 

b) Zgłoszenia o rannych lub chorych kotach wolno żyjących przyjmowane będą całodobowo przez: 

- SCHRONISKO, 

- dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

c) Po wyleczeniu zwierzę będzie sterylizowane lub kastrowane i wypuszczane (jeżeli nie będzie 

przeciwwskazań medycznych) na terenie, z którego zostało zabrane. 
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Plan znakowania psów na terenie MIASTA 

§ 11. Bezdomne psy, przyjmowane do SCHRONISKA nieposiadające oznakowania (czipowania) będą 

czipowane a ich dane wprowadzane do elektronicznej bazy danych osób posiadających psy. 

Elektroniczna baza osób posiadających psy jest zintegrowana z ogólnopolską bazą danych Polskiego 

Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. oraz z systemem europejskiej bazy danych 

EUROPETNET. 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym 

§ 12. 1.  Fundacja „Końskie Zdrowie” w Elblągu ul. Okólnik 4 przyjmuje i zapewnia opiekę (w tym 

również odłowienie i transport) bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego 

administracyjnymi granicami MIASTA. 

Edukacja społeczeństwa w zakresie promowania właściwych postaw wobec zwierząt bezdomnych 

§ 13. Edukacja społeczeństwa prowadzona będzie przez SCHRONISKO. Obejmie ona różnorodne 

działania mające na celu  dotarcie do jak największej ilości osób poprzez: 

1) współpracę z lokalnymi mediami, 

2) rozpowszechniane ulotek i plakatów, 

3) zamieszczanie informacji na stronie internetowej SCHRONISKA i na portalach społecznościowych, 

4) różnorodne akcje realizowane na terenie SCHRONISKA oraz na terenie MIASTA. 

Finansowanie Programu 

§ 14. 1.  Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie MIASTA na realizację 

PROGRAMU wynosi 979 500,00 zł. 

2. Środki finansowe z budżetu MIASTA na realizację zadań, będą wydatkowane w następujący sposób: 

1) powierzanie/wsparcie zadań publicznych – zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) zlecanie świadczenia usług i dostaw - zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych. 
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